Ansökan och beslut om 10:e skolår
Enligt 7 kap. 15 § skollagen (2010:800)
Elev
Elevens namn

Personnummer

Skola

Nuvarande klass

Skäl till ansökan

Namnteckning (av båda vårdnadshavarna)
Datum

Datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Yttrande av mentor/SYV
(Utredning av orsak samt om eleven bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen under högst två år
efter det att skolplikten upphör. Ev bilagor bifogas.)

Beslut

Beviljas ☐

Avslås ☐

Ev. skäl till avslag

Placering avser läsåret:

Klass, skola

Datum
Rektors namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till nuvarande skola.
Överklagandehänvisning
Om du som vårdnadshavare eller elev från 16 år inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det hos Skolväsendets
överklagandenämnd. I överklagandet ska du ange vilken förändring du vill ha. Det är också bra att du anger varför du vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska vara ställt till Borgholms kommun och ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre veckor från den dag
du fick beslutet, annars kan ditt överklagande inte räknas.
Om du har överklagat i rätt tid kommer ditt överklagande att skickas vidare från Borgholms kommun till Skolväsendets
överklagandenämnd tillsammans med kopia av det överklagade beslutet, de handlingar som legat till grund för beslutet samt
ett yttrande från Borgholms kommun över ditt överklagande. Det finns också en möjlighet att Borgholms kommun ändrar
beslutet som du vill ha det. I så fall får du meddelande om detta och överklagandet går då inte vidare till Skolväsendets
överklagandenämnd

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och användas för
administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning.
Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är
relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad
rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt
att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01
Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på
kommunens hemsida.

